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Rapurc-hankkeessa (2020-2023) edistetään purkamisen ja rakentamisen  kiertotaloutta ja liiketoimintamahdollisuuksia.  
Hankkeen toimijoina ovat Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy ja Ympäristöministeriö. Hanketta rahoittavat 
Euroopan Unionin Aluekehitysrahasto, Xamk ja Ympäristöministeriö. EU-rahoituksen myöntävä viranomainen on Etelä-Savon Maakuntaliitto.

Rakentamisen kiertotalous on kovassa kas-
vussa, ja se tarjoaa paljon mahdollisuuksia 
kehittää uutta liiketoimintaa. Samalla vähen-
netään kasvihuonepäästöjä ja luonnonvaro-
jen käyttöä. 

Purkamisen ja rakentamisen yhdistäminen 
vie kiertotaloutta uudelle tasolle, ja puretta-
vat rakennukset tulisi nähdä myös materiaa-
livarastona, ei vain purkujätteenä. 

Tarkan ja oikea-aikaisen tiedon saatavuus ja 
uudet työkalut tiedon siirtoon ovat erittäin 
tärkeässä roolissa rakentamisen kiertotalou-
den edistämisessä. 

Osallistu työpajaan ja tule mukaan kehittä-
mään ajatuksia rakennetun ympäristön kier-
totalouteen liittyvistä mahdollisuuksista ja 
niihin liittyvien esteiden ratkaisuista. 

Työpajassa kuullaan esimerkkejä uusista 
tiedon jakamiseen keskittyvistä kehitys-
hankkeista ja tutkimuksesta. Tilaisuus on 
tarkoitettu rakentamisen kiertotaloudesta 
kiinnostuneille toimijoille. Tilaisuuteen voi 
osallistua enintään 50 henkilöä. Tilaisuuden 
toteuttavat yhteistyössä Helsingin Kierto-
talouden klusteriohjelma ja CIRCuIT-, City-
Loops- ja Rapurc -hankkeet.

TYÖPAJA 

OHJELMA
Tilaisuuden juontaa Riikka Kinnunen, Kierivä Oy

11.30  Ilmoittautuminen  
 saatavilla virvokkeita, kahvia ja purtavaa
12.00 Avaus 
 yliarkkitehti Harri Hakaste, ympäristöministeriö
12.15  Reuse of Concrete in Construction Project (CityLoops)  
 Architect, Construction Client and sustainability consultant  
 Stig Jansen, Roskilde kommune 
 – keskustelu n. 15 min
13.00  CIRCuIT Material Reuse Portal (EN), ReLondon 
 esiintyjä varmistuu myöhemmin 
 – keskustelu 10–15 min
13.30  Ryhmätyö
14.10  Tauko
14.30  Tietoarkkitehtuuri rakennusmateriaalien 
 hyödyntämiseksi kiertotaloudessa 
 Johtaja Aki Finer, Motiva Oy 
 Asiantuntija Sami Jokela, 1001 Lakes Oy
15.00  Tiedon siirtäminen  
 Purkukartoitusohjelmasta Materiaalitoriin 
 TUNI:n kehitysprojekti, Kari Harmaahieta 
 Tampereen yliopisto
15.15  Ryhmätyö
15.45  Purku
16.00  Lopetus

Tiedon arkkitehtuuri ja hyödyntäminen  

Rakennusmateriaalien  
ja -osien uudelleenkäyttö

Ilmoittaudu tästä   

Helsingin kaupungintalon tapahtumatori,  
Pohjoisesplanadi 11–136.2.2023  klo 11.30–16

Lisätietoja:  kimmo.haapea@mikseimikkeli.fi 
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